
HP Nr 10 bläckpatroner är separata bläckpatroner med
hög kapacitet som, tillsammans med HP Nr 10 skrivhuvuden,
utgör HP:s modulära bläcksystem.

HP Nr 10 ink supplies

Idealiska för företagsproffs som efterfrågar snabba, enkla,
tillförlitliga och högkvalitativa lösningar för färgutskrift 
i kombination med hantering utan ansträngningar och
låg driftskostnad.

Separata patroner och skrivhuvuden för varje färg innebär
att endast den färg som tagit slut behöver bytas ut. 
När du byter en patron betyder det inte att du behöver
byta skrivhuvudet – och vice versa – vilket minskar
kostnader och avfall och maximerar utskriftskvaliteten 
vid alla tillfällen.

Komponenter med lång livslängd ger möjlighet till
längre utskriftsperioder mellan tillbehörsbyten.
Avancerad HP-teknik garanterar tillförlitlig, krångelfri
drift och både bläckpatronerna och skrivhuvudena 
är lätta att få tag på och byta.

HP:s smart-teknologi är inbyggd i bläckpatroner och
skrivhuvuden för maximal utskriftskvalitet. Inbyggda
funktioner övervakar utskriftsprestandan och ger konstant
finjustering samt automatiska varningar när tillbehör
behöver bytas ut.

69 ml pigmenterat svart bläckpatron ger i genomsnitt
1 750 sidor vid 5 % densitet. 28 ml färgpulverpatron ger
i genomsnitt 1 650 sidor vid 15 % densitet.
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Mer information om HP:s utskriftsmaterial för storformat 
finns på www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som
uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting
i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnanden i detta dokument.

Produktnummer

C4841AE

C4842AE

C4843AE

C4844AE

Färg

cyan

gul

magenta

stor svart

Bläckvolym

28 ml

28 ml

28 ml

69 ml

Mått (l x b x d)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 125 x 38 mm

Vikt

94 g

94 g

94 g

160 g

EAN-kod

0 88698-51953 0

0 88698-51957 8

0 88698-51961 5

0 88698-51965 3

Produktnummer

C4800A

C4801A

C4802A

C4803A

Färg

svart

cyan

magenta

gul

Mått (l x b x d)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Vikt

46 g

46 g

46 g

46 g

EAN-kod

0 88698-21729 0

0 88698-21730 6

0 88698-21731 6

0 88698-21732 0

HP Nr 10 ink supplies

*Garantivillkor: 
HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal användning enligt specifikationerna till det datum som är angivet på produkten. Garantin
omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig garantiinformation finns hos din leverantör eller på www.hp.com/support/inkjet_warranty.
Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver villkoren i denna tillverkargaranti, som inte begränsas av tillverkargarantin.

**svart, täckning: 5 %
CMY, täckning: 15 %

Produktspecifikation, bläckpatroner
HP Nr 10 bläckpatroner*

Produktspecifikation, skrivhuvud
HP Nr 10 skrivhuvuden med lång livslängd*

Genomsnittlig kapacitet**

1 650 sidor

1 650 sidor

1 650 sidor

1 750 sidor

Genomsnittlig livslängd**

12 000 sidor

24 000 sidor

24 000 sidor

24 000 sidor


